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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. އަޅުަގނޑު މާ ދިުގ ވާހަކަެއއްނުދައްކާ އަޅުަގނޑުމެން `. ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީެގ  

ބެހޭ ބިލާިއ  ސަރވިސް  ފޮރިންގ  އޮތީ  މި  ޕަބްލިކް   މަޝްވަރާކުރަން  ކަނޑައެޅުާމއި  ސުންަގޑިެއްއ  ޮގތުން 

ފުރުޞަތުންކޮ އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  ބެހޭޮގތުން.  ހުޅުވާލުާމއި  ޙުސައިން   ސަލްޓޭޝަނަށް  ފުރަތަމަ  އަރުާވނަން. 

 ފެނޭ. އެހެންވެެގން މި ފުރުޞަތު.  އެބަ ންއަޙްމަދު. އަޙްމަދު އަތް ނަާގފައި އޮތްތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ފުރުޞަތު ލިބުނީ ޙަސަން އަޙްމަދަށް.

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑުތަ. އަޙްމަދޭ އެ ވިދާޅުވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން އަޙްމަދު ކަމަށް މި ދައްކަނީ. އާދެ! އާދެ! ދެން ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި ބިލާއި ބެހޭޮގތުން މިއަދު ބަޕްލިކަށް  ފޮރިން،  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް  

މިނިސްޓްރީާއއި ފޮރިން  ސަންޑޭަގއި  ހުޅުވާލަްއވާފަިއ  ހިސާބަށް.  ސަންޑޭއާއި  ސަރވިސް    ސިވިލް  ،ހުޅުވާލަން 

އޮފީހައެޓާ  އި،ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް  ވުޒާރާތައް   ފުޅުސިޓީ  ށްނީ  އެ  ބާއްވާފައި  ކޮމިޓީ  ދުވަހު  އަންާގރަ  ފޮނުއްވާފައި 

 ެގނެއުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެން ބޭފުޅަކު.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މިހާރު ފުރުޞަތު ދެއްވީމަނޫންތޯ ވާހަކަދެއްކޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިަގންނަަވމުން ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ނެއްތޯ ފެންނާކަށް .އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިެގން މީނދީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން ޢަފީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޚައިތަމް. އަޅުަގނޑުެގ ކުރިން ޚައިތަމް އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޚައިތަމް އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްެގންދަވާ. އާދެ! އަދި ކިރިޔާ އެ އައީ. ޚައިތަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު 

 މަ ައޅުަގނޑު ކުރިއަށްެގންދާނަން އިނޭގތޯ.ޢަފީފް ކުރިއަށްެގންދަވާ. ޢަފީފް ކުރިއަށް ެގންދިޔައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ކުރިއަށްެގންދަ އަޅުަގނޑު  އަދި ނީއެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރުމާއި  މީހުންނާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް   .

އަޅުަގނޑުމެން ދެން  ޖެހޭ ސުންަގޑި ކަނޑަައޅަން.    މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުެގ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ

  ބިލު.ކޮންއިރަކަށްތޯ މި ނިންމާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާހަކައޭ އެ  ކަނޑަައޅަށް  .އާދެ!  އަޙްމަދު   .ސުންަގޑި  ޙަސަން  ދުވަސް  އަންާގރަ  ސަންޑޭކަމަށް،  ސުންަގޑިައކީ 

 ؟ަވއިފިތޯހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. ޢަފީފް ހުށަހަޅުއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޙްމަދަށް    .ނޫން ޙަސަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.  ދެއްތޯ  ނުވާނެ  ދުވަހަކަށް  އެހާ  ސުންަގޑިއެްއ  ބިލުެގ 

ންމުންނަށް ވަުގތުދިނުމާއި ދެން އެ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ޢާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް  

ބައްދަލު އެންވެސް  ކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި  ފަރާތްތަކަށް  ަގޑިއެއްއެ  ކަނޑައަޅާ  ބިލު   ުގމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަަމށް. 

 ނިންމަން ސުންަގޑިއެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙަސަން ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޮއަގސްޓަށް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ލަސް ދުވަހަކަށް މި ބިލު ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ    15އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން  

ޮގތަށް ބިލުެގ ކަންތައް ކުރިައށްެގންދިއުމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު މިހެން ހުށަހަޅާ ސަބަބު ވެސް ދަންނަވާލަފާނަން. ދެން  

އަޅުަގނޑު ބިލު  މަޖިލީހުަގއި މި  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ބިލެއް.  ބޮޑު  ފުދޭވަރަށް  ބިލަކީ  ބަލައިލިއިރު  މެން 

ދިރާސާކޮށްލަންޖެހޭނެ ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ބިލު  މި  ެވސް  ޚިޔާލުތަކުަގއި  ފެންނާތީ   ފާޅުކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް 

ހުށަހަޅު އަޙްމަދު  ޙަސަން  ދެން  ހުށަހެޅީ.  މި  ެއޮގތަށް  އޮތްއެހެންވެ  މައްސަލައެއްނެތް    އްވާފައި  ައޅުަގނޑު  ޮގތަށް 

ންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި ދެން އަދި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޢާއިނޭގތޯ ސަންޑޭއާއި ހަމައަށް  

މިއޮ އިތުރުކޮށްފައި  ދައުރު  މި  މިއޮތީ  ވަުގތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ފޮނުވަން.   8ތީ  ސިޓީ 
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ޖުލަިއެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ ކަންތައް ކުރެެވންޏޭ މައްސަލައެއްނެތް ެއ    8ޖުލައިއާއި ހަމައަށް. އެހެންވީާމ،  

  ސް، ޖަލްސާ ބޭއްވުނަ  .އޮތީ ދެން ޗުްއޓީ ދުވަސްަވރު  ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރަމުން ެގންދަންވީ. ދެން އެހެންނޫނީ އެ

ބޭއްވުނަ  ޖަލްސާ  މިމަޖިލީހުެގ  މި  ސް  ހިތްހަމަނުޖެހިފައި  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ހާރު 

ެގންދަންވީ ެގންދެވެންޏާ  ޖަލްސާ  ޗުއްޓީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ވިސްނާފައި  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،    .އޮންނަނީ. 

 އެހެންެވެގން ައޅުަގނޑު މި.  ،ނުެގންދަންޏާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ޢަފީފު ޙަސަން  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ސާފުވެއްޖެ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅުއްވަނީ   އާދެ! 

 ކަމަށް. ޚައިތަމް. އޮަގސްޓު  15ސުންަގޑިއަކީ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

މުޤަ  ޢަފީފުޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑު  އްރިރު.  ވަރަކަށް  ފުދޭ  ބިލަކީ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ތާއީދުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ެގ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުަގ. އަދި   ބިލެއް. އަޅުަގނޑުމެން ފުދޭވަރަކަށް ވަުގތު ބޭނުންވާނެ

އަޅުަގނޑު    ހަމަ.ޮއަގސްޓު އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު    15މާ،  އެހެން ރާސްލާފައި ނިންމާލުމުެގ ބަދަލުަގ. ދެން އެހެންވީ

މިހާރު މިއަދު    ،ންމުންެގ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލުމާޢާތާއީދު އިނޭގތޯ އެ ދުވަހަށް. ދެން މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމާ  

 މިއީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ސުންަގޑި ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ނެބައްދަލުކުރުާމ އެ ބައިބައި މި ދުވަސްތަކެްއ ހުށަހަޅުއްވާކަށް ނުޖެހޭމުއައްސަސާތަކާ  

ރަނަގޅުވާނެޢާ ކަނޑައެޅީމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ފުރުޞަތު  ދޭނެ  އަޅުަގނޑު    ،ެއޮގތުން  .ންމުންނަށް  ފުރަތަމަ 

ތާއީދުކުރެްއީވ   ޔަޮގތަށް. ތި  ށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ މި އޮތްހު  އެްއޗެއް ދަންނަވާލަންދެން މަޑުކޮށްލައްާވ. ޙަސަން ޢަފީފު

  ންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާޢާއޮަގސްޓަކީ ސުންަގޑި ކަމަށް. ދެން    15

ޢަފީފު ހަމައަށް    ޙަސަން  ސަންޑޭާއއި  އިޢުލާނުކޮށްފައި  މިއަދު  އޮތީ  ފުރުޞަތު  ންމުންނަޢާތާއީދުކުރައްާވފައި  އެ  ށް 

ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދެން  އޮތީ.  ލިބިފައި  ތާއީދު  މިހާރު  ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ދެ  ެއ  އެހެންވީމާ،    ހުޅުވާލުމަށް. 

 އަރުވަން އުޝާމަށް.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 އޮތް.  ހުށަހެޅުމެއް އެބަމުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު އަދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ވިދާޅުވޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

އާދެ! އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ސަންޑޭ އެހާ ކުރު މުއްދަތެްއ އޭަގއި ލާކަށް. އެއީ މިއަދު މިއީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.  

 މިއޮތީ ހަމަ ދެތިން ދުވަހެއް. ެއއީ މިވަރުެގ ބިލަކަށް ެއކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް ހުޅުވާލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް    ވަރަކަށް ދުވަސް ދޭންވާނެ  7ހަމައަށް ހުޅުވާލުން. އެއީ    7އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ މި މަހުެގ  

 ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދުވަސް މިއަދުން    7ންސަލްޓޭޝަނަށް  ޚައިތަމް ހުށަހެޅުއްީވ ރައްޔިތުންެގ ކޮ  ،އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި

 ފެށިެގން ދޭޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުއްމަށް އަދި ތާއީދުނުލިބޭ. ދެން އުޝާމް ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއްދެްއާވ ޝަރީފް.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ށް ފަހު.އުޝާމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޝާމްދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު  ވިލިމާލެ

ޢަފީފުއާދެ!   ުއސޫލެއްެގޮގތުން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ވާހަކައަށް    ޝުކުރިއްޔާ  ދެއްކެވި  ޚައިތަމް  އަދި 

ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި މިއީ ހަމަ ފުދޭވަރެްއެގ ބޮޑު ބިލެްއ. މި ބިލު ހަމަ ދިރާސާކުރުމަށް  

ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީން  މި  ަވުގތެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ައަވސް    އެކަށީެގންވާ  ެއއީ  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް 

ޖުލައިއަ މަޖިލިސް  މަސައްކަތް   9މަހު    ރުވާލައިެގން  ނިންމުމުެގ  ބިލު  މި  ކުރިން  ދިއުމުެގ  ރިސެސްައށް  ަގއި 

ޮގތެއް ރަނަގޅު  ކުރުމަކީ  އެހެންނަމަވެސް،    އަވަސްއަރުވާލަިއެގން  ަގބޫލެްއނުކުރެވޭ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް 

ތަންކޮޅަކީ   ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު  ކުޑަކޮށް  މި  ތާރީޚަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ފައްޓާ  މި  މަޖިލިސް  ނިންމާފައި   15ރިސެސް 

މި ސުންގަޑިއަކީ   އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެ    އޮަގސްޓު  15އޮަގސްޓު.  ވަނީނަމަ  ކަނޑަައޅައިފިކަމުަގއި  ކަމަށް 

ހުށަހަޅަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ވާނެކަމަށް  ދަތިތަކެއް  ކުޑަކޮށް  މަސައްކަތަށް 

ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. ައދި އޭެގ އިތުރުން ހަމަ ސުންަގޑިއަކީ އޮަގސްޓު މަހުެގ   23ންަގޑިއަކީ އޮަގސްޓު މަހުެގ  ސު

ންމުންނަށް ޢާހަމަ    ،ލިބޭ. އެހެންކަމުން  ވާތީ އެކަށީެގންާވ ރަނަގޅު މުއްދަތެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ކަމަށް  23

ުގޅޭ ބިލާއި  މި  ޚި  ވެސް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  އެކަށީެގންާވ  ޮގތުން  ެވސް  ހުށަހަޅުއްވަން  ވަނީނަމަ  އޮތްކަމުަގއި  ޔާލެއް 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީވެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ކޮމެންޓެއް އޮތްކަމުަގއި ވަނީނަމަ   ރަނަގޅު މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭނެ 

 ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  15ޖުލައި މަހުެގ  މި ންމުން ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމަށް ޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެމް.ޕީ ޢީސާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއްދެްއވާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ރުޞަތު އަރުަވއިެގން އެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިެގން މި އުޅެނީ.އީސައަށް ފު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްެގންދަންތޯ.    .އެހެންތޯ. އޯކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ވިސާމް ދެއްކި، ދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކީ ެއއީ ނޭާވ    .ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން ހިންަގވާ މިހެން ިވސްނަމާ

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން   ކަމަށް ހެދުން އެއީ އެހާ ބުއްދިވެރި ކަމެއް  ހޮޅިއަށް އެޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތެއް

ެގ ޤައުމުތަކުަގއި ވަރަށް  މިދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްއާިއ ބެހޭ ބިލުެގ ވާހަކަ މިދަްއކަނީ. މިީއ ދުނިޔޭ

ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކޮށްފައި ޮއންނަ ކަމެއް ވަރަށް ިގނަ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ކޮންމެ ޤައުމެްއަގިއ  

ކޮންމެ   ވެސް  ުމަވއްޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ދެމެހެއްޓުމުެގ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު  އެްއޗެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ވެސް 

ެއކަމަށް  ޤައުމެްއަގއި   ވަރަށް  އުސޫލުތަކެްއެގ  ޤާވެސް  ވަކި  ބައެއް  ތިބޭ  ކަލެކްޓިވްލީ ސެލެކްޓްކޮށްފައި  ވަރަށް  ބިލު 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިނޭގތޯ.  ނިސްބަތަށް    ، މަތިން  އާބަދީެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ކަމެއް.  ލަދުވެތިވާންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

ޤައުމު. ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އެއީ ހަޑިހުތުރު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާއިރުަގއި ޕޮލިޓިކަލް ޑިޕްލޮެމޓުން އެންމެ ިގނަ 

ބައެއް.   ިގނަ  ވަރަށް  ޑިޕްލޮމެޓުންނަކީ  ކެރިއަރ  ޑިމޮކްރަސީތަކުަގއި  ބޮޑެތި  ދުނިޔޭެގ  އެއީ.  ކަމެއް  ލަދުވެތިވާންޖެހޭ 

ލު ބައެއް ސިޔާސީ ކަންކަމުން ބިޤާއެއީ ވަރަށް މޮޅު ބަެއއް. ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެއް ޤައުމަށް ކުރާ ބައެއް. ވަރަށް  

ސިޔާސަތު   ޚާރިޖީ  ޤައުމުެގ  ތިބެ  ުގޅޭދައެއްފަރާތްވެ  އެކަމާއި  އެަވރު،  އެހެންވީމާ،  މީހުންނަކީ.  ޮގތުން    މަހައްޓާ 

ނޫން.   އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެއް ހަދާިއރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތެޅިފޮޅިަގނެެގން ެއކަން ކުރުމަކީ އެީއ ބުއްދިވެރި ކަމެއް

ފުޅާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅުންެގ  ތަޖުރިބާކާރު  އެކަުމެގ  ތިބި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރޭަގއި  މެންެގ 

ދާއިރާެއއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. ހޯދައިެގން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރަން އުނދަޫގ އަޅުަގނޑުމެން  

އެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ނެރެވިދާނެ.   މީދުކުރާއްއަޅުަގނޑުމެން މި އު  ،މީދުކުރާ ާގނޫނުއްމި އު
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އެހެންވީމާ، އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރިސެސް ނިންމާފައި އައިސް އެ ބިލު ފާސްކުރުން އެއީ  

މެންނާ ހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން ހަރުދަނާ ރަނަގޅު އެްއޗެއް އަޅުަގނޑު  ނޫން. މީަގއި ބުއްދިވެރި ޮގތަކީ  މައްސަލަެއއް

ދަންނަވަން.    ެގމަޖިލީހު ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ބެލުން.  ެގންދެވޭތޯ  ތަޅުމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ   ހުށަހެޅިފައި  ލިބިފައި  23މިހާރު  ތާއީދު  ވެސް  އެއަށް  ދެން  ކަމަށް.  ސުންަގޑި  އޮތް.    އެބަ  އޮަގސްޓުަގއި 

ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ޙަސަން   ތު މި އަރުވަނީ ޙަސަން އަފީފަށް. ޙަސަން ޢަފީފުއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަ

 ޚަބަރެއްނުވޭ. ޙަސަން ައޙްމަދު. ެގ ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ޢަފީފުޢަފީފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާހަކަފުޅަށް އާދެ!   ދެއްކެވި  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ 

ވަރަށް  ބަލާޣާތްތެރިކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  ފުރިހަމައަށް  ަވރަށް  އިނޭގތޯ.  ތާއީދުކުރަން  ފުރިހަމައަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އެ ވިދާޅުވީ. ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ާގނޫނު ހެދީ ރަނަގޅަށް. ހުރިހާ  ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް  

ޤައުުމެގ  ބޭފުޅުން  ރެކިވަޑައިަގންނަވަން  ކަންކަމުން  ސިޔާސީ  ބުނާ  ތިޔަ  ރަނަގޅަށް.  ހަދަނީ  ވެސް  ާގނޫނެއް 

ވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަކީ ެއީއ  މުސްތަޤުބަލަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނުފޯރު

ހުރި ހަމަ    ރަނަގޅު ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެކަމަކު، މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ވެސް ބައިވަރު ާގނޫނުތައް އެބަ

މިހިސާބަށް   ،ހުރި. ހަމަ ވަނީ ހަމަ އެއް ކަމެއް. އެއް ޮގތެއް  ހެދިފަ. މި މަޖިލިސް އައިފަހުން ވެސް ހެދިފައި އެބަ

ޑިޕްލޮ ދުނިޔޭެގ  ހަމަ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ފެނުމުަގ.  އޮތް  މެޓިކް  ފެންނަން 

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެން  ބައެްއ.  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޚިދުމަތްކުރާ  ޤައުމަށް  ބަދަލުވިއަސް  ސަރުކާރު  ހަމަ  ކެރިއަރުންނަކީ 

ވާނީ.   ނީ އަދި ޤައުމުެގ މުސްތަޤުބަލަށްކަން ާގނޫނު ހެދެންވާ  ަގބޫލުކުރަންވާނެ ހަމަ ރަނަގޅަށްކަން ާގނޫނު ހަދަން

އެހެންނަމަވެސް، އެޮގތަށް ނުފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ. ާގނޫނު ހަދާފައި ފުރިހަމައަށް 

ފެންނަނީ ޮގތަކަށްނޫން  އޮންނަ  އެ  ބޭފުދިނީމަ  އެހެން  ައދި  ވިއަސް  އަޅުަގނޑު  ކޮންމެވެސް  އެހެން  ވިއަސް  .  ޅަކު 

އަނެއް ބޭފުޅަކު ވިައސް ހަމަ އެ ކަންކަން ކުރާތަން ފެންނަނީ. އެ ާގނޫނު އޮންނަނީ އޮންނަ ތަނެއްަގ. އެހެންވީމާ،  

ެއ   ދަންނަވާފައި  ާވހަކަފުޅު  ެގނެއްސަ  ހަމަ  ފަރާތްތަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ހުރިހާ  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ލާފައި  މުއްދަތު 
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މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލާއި  ކަމެއްެގ ބޭފުޅުންެގ  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ހިމެނުމަކީ  ބިލުަގއި   

ވަރަށް   އޮތްއިރު  ފޮނުވާފައި  ސަރުކާރުން  އޮތްއިރު  ފޮނުވާފައި  ބިލު  ެއކަމަކު  ދެކެނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި 

ކުޑަ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ފޮނުވާފަިއ  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  ބިލު  ކިޔާފުރިހަމައަށް  ބިލު  ލައިފިން.   ކޮށް  ވެސް 

ބަދަލުތައް   ެގންނާނެ  ާގނޫނަށް  ހަމަ  ބަދަލުވާއިރަށް  މިހާރު  އަންނަ،  ދެން  މާދަމާެގ  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ެވސް ެއއީ.    ހުންނާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުުމަގިއ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސިޔާސީ މަޝްރަޙު އޮންނަ ޮގތް އަބަދު

ކު ވަޑައިެގންފައި ހަމަ ެއ  ޔަބައަކު ރަނަގޅަށް ހަމަ ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް ާގނޫނެއް ހަދާފައި އޮތަސް އަނެއް ބަ އެއް  

ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާއި އެ ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުމަށް ބަދަލުކުރަުމންދާނީ. އެހެނެއްނޫން އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި އެ ކަންކަން  

 މެޓިކުން ތިބޭ ހަމަ އެ ޤައުމުތަކުަގ. ސަރުކާރު ބަދަލުިވއަސް އެ ޑިޕްލޮއެއް. އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ހަމަ އޮންނަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން ޢަފީފް ފުރުޞަތަކަށް.ާއދެ! އާދެ! ދެން މި މަޝްވަރާ، 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފްވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދަންނަާވލަން އުޅުނީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު އަނބުރާ ެގނެއްސިން.  އާދެ! އަޅުަގނޑު މި  

ބަލައިލެވިފައެްއ   އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ރަނަގޅުވާނީ.  ބުނީމަ  ވާހަކަ  ނޭނެގ  އެްއޗެއް  ނޭނެގ  ދެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން 

ތާރީޚެއް ހަމަާވ  ދައުރު  މި  ހަ  15މިހާރު    .ނެތް  ދައުރު  އެީއ  ތާރީޚުޮއަގސްޓު  ހުޅުވޭ  ވަންޏާ    މަެވެގން  ކަމަށް 

އެހެންވީމާ،   މަސައްކަތްނުކުރެވޭނެކަން.  އެ  ޮގތަކަށް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގބޫލުކުރަން  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން އުޝާމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑު  

 ޖެހޭ ަވކިވެލަން. ުގތު އެބަވަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޑުކޮއްލަްއވާ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ އިނޭގތޯ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ތާއީދު ލިބިފަިއ އޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް.    ޢަފީފު

ދަންނަވާލާނީ.    23ސުންަގޑިއަކީ   ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ޮއަގސްޓު.    23ޮއަގސްޓު 

 . . ދެ ބޭފުޅުންެގ ވޯޓުފުރުޞަތު ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފްވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޭފުޅުންެގ ވޯޓު ލިބިްއޖެ. 3ބޭފުޅުން ވޯޓު.  2އާދެ! އެހެންވީމާ،  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު 

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާސްީވ    4 އިއްތިފާުގން  ބޭފުޅުންެގ  ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެިވ  ވޯޓުަގއި  ެއހެންވީމާ،  ލިބިއްޖެ.  ޯވޓު    23ވަނަ 

 ދު އަޅުަގނޑު އިޢުލާނުކުރާނަން.އޮަގސްޓަކީ ސުންަގޑި ކަމަށް. ދެން މިއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވޯޓަކަށްތޯ   ބޭފުޅެްއެގ  ކޮން  އެއްސެީވ. ތި  މުގައްރިރު،  ތި  ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުމަކަށްތޯ  ބޭފުޅެއްެގ  ކޮން  އެހީ.  ވޯޓަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރާފައި ދެންމެ ނެޓު ވޯކުެގ މަްއސަލައެއް އުޅޭތީ ައޑު ސާފުނުވީމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން ޢަފީފް ތާއީދުކުރެއްވި ޮގތަށް.  އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ

 އުޝާމްެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓު ދެންމެ މި ދިނީ ޔެސް މި ޖެހީ އިނޭގތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ހުށަހަޅުއްވާ  ޚައިތަްމ  އޮތީ  ދެން  ފާސްވެއްޖެ.  އިއްތިފާުގން  ޮގތް.    އެހެންވީމާ،  އޮތް  ތާއީދުކުރަްއވާފައި    7އުޝާމް 

ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އަޙްމަދު  ޙަސަން  ކުރީަގއި  އެއީ  ހުޅުވާލުން.  ޕަބްލިކަށް  ފުރުޞަތަށް  ދުވަހުެގ 

ޢަފީފު ޙަސަން  ޢަފީފުތާއީދުކުރެްއވީ  ޙަސަން  ެގންދަވާފައި  .  އަނބުރާ  ހުށަހެޅުން  އެންމެ    އޮތުމުެގ  އެ  ސަބަބުން 

ދިނުމަށް. އެއީ އަޙްމަދު ޚައިތަމް   ށްދުވަސް ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނަ  7އް އޮތީ. އެއީ މިއަދުން ފެށިެގން  ހުށަހެޅުމެ

 . ހުށަހަޅުއްވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އުޝާމް  ައޙްމަދުރު ދާއިރާެގ މެންބަ ވިލިމާލެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ަވުގތުކޮޅެއް ލިބޭތީ މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ެއއަކަށް ތާއީދެއްނުކުރަން. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ  

ޖުލައި ކަމަށް   15ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ެވސް އެކަށީެގންވާ ުމއްދަތެއް ދޭން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭއޭ. އެހެންވީމާ،  

 އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުށަހެޅުމެއް.އެހެންވީމާ، މި ދެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މިހާރު އުޝާމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހަޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުމަށް.އޮަގސްޓާއި ހަމައަށް ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ދި  15އެހެންވެއްޖެއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޝާމްދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު  ވިލިމާލެ

 ޖުލައި.  15  ޖުލައި. 15

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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  ޙަސަން ޢަފީފު  އާއި ހަމައަށް. ެއޮގތަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަިއ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާ  އާދެ! ޖުލައި

 ެއއަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.   .ތާއީދުކުރެްއވި ޮގތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު

 .ފެންނަ ކަމަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ސުންަގޑިއަކީ   ޮގތަކީ  ފާސްވި  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  އިއްތިފާުގން  ބޭފުޅުންެގ  ވޯޓުދެއްވި    23އާދެ! 

 މަމަށް. މިހިސާބުން މި ދެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީނުޖުލައިާއއި ހަމައަށް ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ދި  15އޮަގސްޓުކަމަށް. އަދި  

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް   އިތުރު އެހެން މައްސަލަެއއް ެއޖެންޑާަގއި ނެތުމާިއއެކު ޖަލްސާ މިހިސާބުން ނިމުނީ. ވަޑަިއެގން

 ޝުކުރުދަންނަވަން. 

_______________ 


